
 

7.05.2020 klasa 5 

Zajęcia kształtujące kreatywność 

Temat: Gdzie znika deszcz? 

Poruszane wątki: pojęcie opadu atmosferycznego, rodzaje opadów 

atmosferycznych, cykl obiegu wody w przyrodzie. 

Rozwijane umiejętności:  obserwacja i wnioskowanie, dostrzeganie zależności 

między zjawiskami, wyrażanie swojej opinii. 

Metody pracy: metoda doświadczalna, praca manualna z deszczomierzem, 

praca indywidualna. 

/Temat zajęć jest bardzo związany z poprzednim „Nosem w chmurach” w czasie 

którego realizacji wykonaliście stacje meteorologiczne złożone z termometru, 

wiatromierza i deszczomierza. Jestem z Was dumna, że tak bardzo wszyscy 

byliście zainteresowani tematem, a stacje METEO wyglądały wręcz 

profesjonalnie. Mam nadzieje, że znalazły swoje miejsce na balkonie lub 

w ogrodzie bo bardzo będą przydatne do kolejnych zajęć. , które będziemy 

realizować przez dwie, może nawet trzy jednostki lekcyjne./ 

1. Gdzie znika deszcz?  A może gdzie znika woda? Pomyśl przez chwilę. 

Następnie z wielką uwagą oglądnij film z przemiłym Paxim.  

Kliknij w podany niżej link. 

https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-

edukacyjne/page/2/ 

i wybierz film „Paxi – cykl hydrologiczny” 

2. Czy Ci się podobał?  Myślę – że tak. 

Co z niego się dowiedziałeś?  

/W klasie pewnie wszyscy naraz by odpowiadali – jak to czasem bywało. 

Może nie usłyszę, ale za to zobaczę co się dowiedzieliście. Wystarczy 

wypełnić kartę rysunkami  wyciętymi poniżej lub narysować./ 
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3. Na wykonany prze Was deszczomierz, naklej papierową podziałkę 

korzystając z linijki. Oklej ja folią żeby nie zamokła. Wystaw pojemnik na 

zewnątrz i wykonuj pomiary. Pamiętaj, żeby po każdym pomiarze wylać 

wodę z pojemnika. Proszę też, abyś posłuchał co prezenterzy pogody  

w telewizji mówią o ilości opadów w danym dniu. Wypełnij kartę pracy, 

przy każdym dniu wpisz datę. Nasze pomiary się udadzą bo wszystko 

wskazuje na to, ze będzie padać deszcz. 

 



 
  

4. Prognozę pogody możecie też sprawdzić w Internecie i wpisać planowaną 

ilość opadów. Porównajcie czy Wasz  pomiar zgadza się z 

prognozowanym.  

5. Miło mi będzie widzieć wypełnione karty pracy. Jeśli nie masz możliwości 

zrobić komputerowo, to narysuj, napisz, zrób zdjęcie i wyślij jako 

załącznik – ważne abyś zrobił i nauczył się jak możemy badać ilość 

opadów.  

/Tyle na dzisiaj. Kolejne spotkanie może uda się zorganizować on-line, 

więc sprawdzajcie informacje na Waszej stronie/ 

 

Pozdrawiam i życzę udanej zabawy w łapaniu  kropli deszczu. 

M. D. 

 


